
Albert Einstein mondta: „Ne beszéljünk addig nagy
felfedezésekről vagy haladásról, míg a világon egyetlen
boldogtalan kisgyerek is létezik.” Egy 2008. szeptem-
ber 9-i, Buda pes ten tartott szakmai tanácskozáson
jelen tették be hivatalosan, hogy Ma  gyar országon a
gyermekek 18,7%-a él sze génységben, a családok-
nak pedig 13%-a mond ható szegénynek. Pontos
adatok  sze   rint a 0—24 év közöttiek közel 19%-a él
rossz körülmények között. A helyzet azó ta tovább
romlott, és a pénzügyi-, gazda sági világválság kö -
vet kezményeként az érintettek köre jelentősen
bővült — gondoljunk csak a kifizetetlen ener gi a -
szám lák, a törleszthetetlenné vált lakás köl csönök

miatt krízishelyzetbe ke rül tekre. Minden jóérzésű, tenni akaró embernek akad
tehát feladata bő ven e tendencia mérséklése, a baj ba jutott családok, gyerme kek
sorsának job bá tétele érdekében.

Alapítónk még 2009. tavaszán ismerte fel egy új szolgálat létrejöttének szük-
 ségességét, és készséggel csatlakoztak, illetve vállaltak szerepet a mun kában több
évtizedes karitatív vezetői tapasztalattal is rendelkező szak em berek — köztük mér -
nökök, orvosok, jogászok, tanárok, közgazdászok, és gyógyszerészek. A 2009. no-
vember 18-án közhasznú szervezetként jog erő sen bejegyzett Szent László Szolgálat
Alapítvány célja a hátrányos helyzetűek, gyermekek, idősek, bajba jutott és más
rászoruló emberek eseti és rendszeres támogatása elsősorban, de nem ki zá rólag
ado má nyok kal. A Szent Lá sz  ló Szolgálat közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Te vé keny sé gét, műkö dé sét az önkéntesség, az emberiesség, a pártat lan ság, a sem-
le gesség, és a füg get lenség jellemzi. Az alapítvány nyitott. Ah hoz bármely, kül  földi
vagy belföldi magánszemély, jogi személyiséggel nem rendelkező szer ve zet és jogi
személy is csatlakozhat, ha elfogadja an nak céljait. 

A Szent László Szolgálat a céljai megvalósítása érdekében különösen a következő 
feladatokat látja el:
— a rászoruló emberek segélyezése, segítése, szükségleteik alkalmi illetve rend szeres

kielégítése (élelmiszerek, ruhaneműk, tisztálkodási- és tisz tí tó szerek, gyógy szerek,
berendezések, felszerelések, stb.);

— katasztrófa — felkészülési és — válaszadási tevékenység végzése önkéntes, spe ciá -
lis mentőcsapatok bevonásával;

— szellemi segítés, szolgáltatások nyújtása, tájékoztatás, tanácsadás;
— más karitatív szervezetek, illetve az alapítvány céljainak megvaló sí tá sában

együttműködő partnerek munkájának támogatása;
— céljainak elérése érdekében beruházások realizálása, létesítmények mű köd tetése;
— vállalkozási tevékenység.

A Szent László Szolgálat közhasznúságából adódóan, az 1997. évi CLVI törvény 26. § 
c/ pontja felsorolási sorrendjét követve az alábbi tevékenységeket végzi:
(1.) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs

tevékenység;
(2.) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;

(4.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
(10.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
(11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
(13.) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a ha tá ron túli

ma gyarsággal kapcsolatos tevékenység;
(15.) közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, ka tasz -

t rófa-elhárítás;
(17.) rehabilitációs foglalkoztatás;
(18.) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásá-

nak elősegítése — ideértve a munkaerő-kölcsönzést is — és a kap csolódó szol-
gál tatások;

(21.) ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység.

Végezetül konkrétan említek egy, a hazai szociális ellátó rendszerben meg ha tározó
tevékenységet, amiből szívesen részt vállalunk a jövőben (is). Az Európai Unió
által finanszírozott, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hi vatal részéről koordinált
EU-Élelmiszersegély Program immár 2006 óta sikeresen működik hazánkban, és
az utóbbi évtizedek legnagyobb ha zai segélyprogramja. Éves szinten 15000—20000
tonna különféle gabona-, cukor-, és tejalapú félkész- illetve késztermék jut el a
hazai rászorulókhoz, akiket az Európai Unió ez esetben három kategóriába sorol:
létminimum és annak közelében élők; hátrányos szociális helyzetű gyermekek;
kis nyug díj jal rendelkezők. 

A Szent László Szolgálat Alapítvány legfőbb célja, hogy — nemzeti keretekben
gondolkodva — elsősorban a hazai, és a határunkon túl élő bajbajutott embertár-
sainkon segítsünk. 
A mielőbbi, és teljes kapacitással történő működésünk mellett szóló érvek:
— egyre gyarapodó, az önkormányzatok részéről induló kezdeményezés (fő ként

a szociálisan hátrányos helyzetű térségekből, illetve fővárosi ke rületekből);
— megfelelő szakmai képzettségű, kellő gyakorlatú, és karitatív elhivatottságú

munkatársak azonnali rendelkezésre állása;
— vállalható részünkről évi 3000 tonna, cca. 800—900 millió Ft értékű se gély szak-

szerű, logisztikai szempontból is szervezett, teljes folyama tában ellenőrizhető
elosztása a főváros, továbbá 400—450 hazai település rá szorulói számára;

— közhasznú (a későbbiekben pedig kiemelkedően közhasznú) nyitott alapítványi
működés keretében lehetővé válik további hazai, illetve külföldi támogatók és
adományozók csatlakoztatása, mindezek által az EU-Élelmiszersegély Prog ram
mellett más segélyezési tevékenység folytatása is. Így összességében az éves segít-
ségnyújtás értéke meghaladhatja az 1 milliárd Ft-ot.

— a továbbiakban lehetőség nyílik külföldi- és hazai pályázatok elnyerésére.

Céljaink megfogalmazását Albert Einstein egy kijelentésével kezdtem, szeretném
soraimat egy tőle származó másik idézettel is zárni: 

„Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes.”

Megtisztelő figyelmét megköszönve, bízva segítő szándékában,

Üdvözlettel:

DR. KATÓ ERNŐ
elnök — igazgató

Hogyan támogathat minket?

Tisztelt Adományozónk!

Egy non-profit, karitatív szervezet hármas feladata: a rászorulók igé nyei nek
felmérése, mindezek alapján a szükséges javak előteremtése, végezetül az így 

megszerzett adományok segélyként történő eljuttatása a nél kü lö zők höz.
Ahhoz tehát, hogy minél több embernek, egyre többet és többször le hes sen
segíteni, nagyon sok nemes szándékú és önzetlen adományozó szüksé ges. 

Így tudunk csak minden adomány-forint értéket megsokszorozva tá mogatást
nyújtani a bajba jutott embertársainknak.

Szolgálatunk munkáját az alábbiak 
szerint támogathatják:

• Postai utalványon
• Bankszámlaszámra történő utalással 
(MKB 10300002-10453920-49020014)

• Személyesen, irodai befizetéssel
• Természetbeni adománnyal

• Perselyes gyűjtési akciónk során

A fentiekben felsorolt, úgymond hagyományos támogatási módok mellett
gyak ran előfordul, hogy ezektől eltérő formában kívánnak segíteni. 

Ilyen — az ado má nyo zási gyakorlatban már rég elfogadott — szponzorálási 
le hetőségek például:

• Jótékonysági rendezvények
• Ingatlanok

• Hagyatékból, gyűjteményekből származó értéktárgyak
• Személy- és haszongépjárművek

•  Tevékenységünket elősegítő szolgáltatások
• Más, egyéni ötletből fakadó szellemi és anyagi javak felajánlása

• Önkéntes tevékenység — ami nélkülözhetetlen a karitatív munkánkhoz

Amennyiben tehát egyéb módon áll szándékában 
Szolgálatunkat támogatni, kérjük, hívja fel 

a +36 1 706 0521 telefonszámot, esetleg írjon levelet 
a 1388 Bp., Pf.: 70 levelezési vagy 

az szlsza@szlsza.hu e-mail címünkre.

Kérjük tehát segítsen, hogy segíthessünk! 
Munkatársaink készséggel állnak az Ön rendelkezésére.

ÖNZETLEN ADOMÁNYOZÁSI SZÁNDÉKÁT 
ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK!

MAGUNKRÓL



„Nálunk a szeretet természetes!”

Szent László Szolgálat
ALAPÍTVÁNY

Közhasznú Szervezet

www.szlsza.hu

Bank: MKB 10300002-10453920-49020014
Adószám: 18843062-1-16

E-mail: szlsza@szlsza.hu
Levélcím: 1388 Budapest Pf. 70.

Tel./Fax: +36 1 706 0521
Központi iroda: 1061 Budapest, Jókai tér 3.
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Szent László Szolgálat Alapítvány
szakmai programja 2010. évre*

Szakmai programjaink megfogalma zá sa kor meghatározó szem-
pontként vettük figyelembe az Alapító Ok  i ra  tunkban elfogadott
célokat, feladatokat, valamint azok indokoltságán és fontosságán
túl a finanszírozhatóság és a fenntarthatóság biztosítását.
Hazánkban a segélyszervezetek számára is meghatározó társadalmi
valóságként jelenik meg a lakosság egyre mélyülő elszegényedése,
az életminőség szerinti differenciálódása, a pénzügyi — gazdasági
válság hatására bekövetkező élethelyzet változások egyre nehezedő
kezelhetősége.
Szolgálatunk éppen ezért körültekintően és saját lehetőségeit mér-
legre téve kell, hogy programokat válasszon és hozzon létre.

2010 a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem Európai Éve, mindezeknek megfelelően 

a következőket tervezzük:

1. Az Európai Unió által finanszírozott, a Mezőgazdasági és Vi dék-
 fejlesztési Hivatal által koordinált EU Élelmiszersegély Prog -
ramhoz csatlakozva előbb segélyszervezet(-ek) együttműködő
partnereként, később, a szükséges források előteremtésével — ered-
mé nyes pályázat esetén — 1 000—2 000 tonna élelmiszersegély el -
jut tatását vállalnánk a legrászorultabb lakossági rétegekhez az
aláb bi célcsoportokat figyelembe véve:
— létminimum közelében élők, önhibájukon kívül 

létminimum közelében élők;
— kisnyugdíjasok;
— hátrányos szociális helyzetű gyermekek. 

2. Alapvető élelmiszereket és feldolgozott termékeket, közszükség leti
használati tárgyakat, háztartási felszereléseket, valamint higiéniai
szereket juttatunk el segélyként a rászorulókhoz. Ez el sősorban cél-
zott segítségnyújtásként valósulna meg, például krí zishelyzetek
kezelése okán, katasztrófa helyzetek alkalmával, intéz mények és 
esetileg megválasztott célcsoportok tá m o  gatásával hazánkban és
határunkon túl.

3. Új és tisztított használt felsőruházati cikkek köréből segélyak-
ciókat, valamint szociális árusításokat szervezünk.

4. A Főváros XVIII. Kerületi Önkormányzatával elindított együtt -
működési folyamat továbbfejlesztéseként — egyeztetett igények
szerint — egészségügyi és kórházi felszereléseket, eszközöket, to -
vábbá berendezéseket adományozunk. Segítségnyújtási és infor -
mációs bázis létrehozásával a lakosság még szélesebb körében
és célzottan biztosítjuk jelenlétünket a kerületben.

5. Együttműködési szándéknyilatkozatunk szellemében folytatjuk
és fejlesztjük kapcsolatunkat a NEEKA Alapítvánnyal.

6. Elsősorban internetes honlapunkon, valamint kiadványok for-
má jában tájékoztató információs rendszert alakítunk ki tevé -
kenységi köreinkről, szolgáltatásainkról.

A programok szakmai tartalmának és 
fenntarthatóságának biztosítása érdekében:

— kölcsönös előnyökön alapuló együttműködési megállapodásokat
kezdeményezünk és hozunk létre elsősorban települési önkormány -
zatokkal, valamint a tevékenységi körünk, munkánk segítéséhez kap -
cso lódó segélyszervezetekkel, intézményekkel, támogatókkal;

— a már folyó és a tervezett szakmai programjaink finanszírozását,
vagy újak indítását segítjük elő pályázatok alapján kínálkozó le -
he tőségek kihasználásával; 

— szakmailag felkészült, elhivatott önkéntes segítőink körét rendre
bő vítjük, felkészítésükről gondoskodunk;

— megvizsgáljuk kormányzati normatív támogatással finanszíro-
zott program(-ok) bevezethetőségét.

* 1./2009.sz. határozatával 2009. december 19-én a Kuratórium elfogadta.


